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Kommunal responssentertjeneste

• Har som målsetting 
• å levere en god og servicerettet tjeneste med høy avklaringsgrad.

• Responssenteret skal sikre
• Likebehandling av brukere
• Avlastning for utøvende hjemmetjeneste
• Økt sikkerhet
• Bedre ressursutnyttelse 
• Økt kvalitet på vurderingene av innkommende alarmer ved dedikert 

personalet med spisskompetanse
• Film

https://www.dropbox.com/s/rvwd32xvopea1ct/Responssenterfilm_MED%20logo%20ny.mp4?dl=0


Bakgrunn:

• Startet i mars-2017 med 2 kommuner - Telenorsamarbeid
• Ansatte 16 personer med helsefaglig bakgrunn, sykepleiere 

og helsefagarbeidere i turnus
• Mars 2018: 20 kommuner, Telenor sine kunder og Agder 

samarbeid + en del kommuner med RS som Back-up
overkant 8000 brukere fra forskjellige kommuner i Norge
Fra april - 20 ansatte i turnus (3-3-2)

Fotograf: Erling Hægeland



Agdersamarbeidet:
• Oppstartsmøte med den enkelte kommune ca 1 uke før oppstart

• Se dokumenter som ligger på http://www.kommunalresponssentertjeneste.no/

• Disse kommunene er tilknyttet:
• Kristiansand (4 av 11 soner) utrulling uke 49.
• Tvedestrand
• Risør
• Froland
• Gjerstad
• Birkenes
• Mandal (uke 10)
• (Lindesnes planlagt oppstart uke 11)

http://www.kommunalresponssentertjeneste.no/


De nasjonale anbefalingene
• 24/7 – 365
• Responstid - 95 % innen 60 sekunder (1,5 TA 

pr bruker/mnd)
• Helsepersonell som besvarer
• Minimum 2 på vakt
• Alltid sykepleier tilgjengelig
• Alle ansatte snakker og skriver flytende norsk

• Behersker engelsk muntlig



Arbeidsprosessen



Målsetning for svarprosedyren

• Sikre faglig gode vurderinger av de ulike alarmene
• Sikre at alle blir møtt på lik måte
• Kvalitetssikre at aktuelle spørsmål stilles 
• Systematisere og strukturere arbeidsmetoden (tidsbesparende) 
• Unngå individuelle forskjeller og personavhengige vurderinger



https://ekstranett.kristiansand.kommune.no/Arbeidsrom/krst/Delte%20dokumenter/Rutiner/Svarprosedyrer.pdf




Erfaringer 
1. Svarprosedyre kompenserer for at vi ikke kjenner 

den enkelte bruker
• Operatør må nullstille seg før hver alarm – Viktig!

2. Siling varierer fra kommune til kommune



Forts. erfaringer

Kommune 1: 
• Totalt: 2.772 utløste TA Januar. 
• Feiltrykk =1.749 (ca 63 %), 
• Utrykning hjemmetjeneste = 290 (ca 90 % siling)

• Kommune 2:
• Totalt: 5.866 utløste TA januar
• Feiltrykk: 2.402
• Utrykning hjemmetjenesten: 1.173 (ca 80 % siling)

Fotograf: Erling Hægeland



Tilbakemeldinger fra ansatte

• «Hverdagen oppleves mer rolig for de ansatte i hjemmetjenesten»
• De kan i større grad konsentrere seg om den brukeren de er hos, i stedet for å følge 

opp alarmer via telefon.
• De opplever at antall telefoner/TA har gått ned

• «Det blir færre forstyrrelser for ansatte ute i tjenesten»
• «Trygt og vite at TA automatisk går videre til kollega dersom jeg er opptatt 

(dusj/steril prosedyre)»
• «Lettere å håndtere innkomne TA f eks under bilkjøring»
• «Hjemmetjenesten opplever at de sparer inn tid – Ikke nok til å gå ned på 

bemanning, men nok til å hindre økning av bemanning»
• «Opplever å overholde taushetsplikten i større grad»



Tilbakemeldinger fra brukere

• Brukere opplever økt trygghet fordi de kan flytte med seg 
alarmboksen fra rom til rom.

• Brukere liker utseende på den nye alarmen og opplever bedre 
lydkvalitet

• Brukere opplever de ansatte roligere og mer tilstede
• Brukere føler seg trygge og ivaretatt



Responssenteret – gir det gevinst?

• Dedikerte operatører med ulike helsefaglig bakgrunn
• Kvantitet
• Kvalitet (svarprosedyre)
• Stor silingsprosent
• Gode tilbakemeldinger



Ta gjerne kontakt ved spørsmål 
Avdelingsleder: 

Renate.Neteland.Olstad@kristiansand.kommune.no
Fagsykepleier: 

Anne.Mette.Smithsen@kristiansand.kommune.no
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